*** KLADRUBSKÉ NOVINY 12/2017 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku
__________________________________________________________________________________
Vážení a milí spoluobčané,
v tomto čísle se více zaměříme na adventní a vánoční čas. Kromě toho shrneme hlavní body činností,
které se v našich obcích udály v průběhu letošního roku a co nás čeká v nejbližší době.
Při oslavách Silvestra a Nového roku si Vás dovolujeme požádat o ohleduplnost ke čtyřnohým
kamarádům ať doma, v lese či na polích a pastvinách a budeme rádi, když je nebudete děsit žádnými
ohňostroji, rachejtlemi či jinými prostředky. Velice děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Do nového roku přejeme všem našim spoluobčanům a sousedům hodně zdraví, spokojenosti, energie
a optimismu. Nechť se Vám daří.
Lenka Gotthardová a zastupitelé obce
Vánoční akce
Obecní úřad organizuje či spoluorganizuje několik akcí vážících se k tomuto období. 1. prosince se
můžete sejít v 16.30 u vánočního stromečku před Obecním úřadem v Kladrubech n. L. a těšit se z jeho
slavnostního rozsvěcení. Součástí bude vánoční jarmark, kde si můžete zakoupit krásné rukodělné
výrobky ze střední školy chovu koní a jezdectví, z mateřské školy Hříbátka, z chráněné dílny
z Přelouče či z tvorby V. Vnečákové, J. Kulhánkové, B. Kárníkové nebo paní Čejkové z Kladrub, paní
Rochové z Lázní Bohdanče atd. Děvčata ze školy dokonce připraví tvůrčí dílničky, kde si děti budou
moci domalovat, či jinak dokončit drobné dárečky. K příjemné adventní pohodě nám přednesou
básničky děti z MŠ Hříbátka a zazpívá pěvecký sbor Myšáci. Následně se od 18.30 uskuteční tradiční
vánoční koncert v kostele sv. Václava a Leopolda. Tam si budeme moci vyslechnout koledy a vánoční
zpěvy hudebního tělesa Virtuosi di Praga a dětský pěvecký sbor řečanských Myšáků.
V neděli 3. prosince proběhne mikulášská nadílka v Kladrubech n. L. Sraz bude v 16.30 před obecním
úřadem a následně se děti při tzv. čertovské cestě společně projdou do Císařského hostince.
Mikulášská nadílka se bude konat i v Kolesách (společně s Komárovem) a to již v sobotu 2. 12. od 17
hodin v Penzionu Kolesa. V Bílých Vchynicích plánují nadílku na termín, kdy se běžně koná, a to v
předvečer svátku sv. Mikuláše tedy 5. 12. od 17 hodin v klubovně.
V sobotu 30. prosince se uskuteční novoroční koncert v kostele sv. Václava a Leopolda. Od 16 hodin
vystoupí smíšený pěvecký sbor J. B. Foerstera z Přelouče.
Mše svaté v kladrubském kostele se budou konat v neděli 10. 12. a 14.1. vždy od 8 hodin.
Adventní floristický kurz
V sobotu 25. listopadu se konal pod odborným vedením paní Věry Vnenčákové další floristický kurz.
Řada našich občanů si mohla vyrobit pěkné adventní věnce či další krásné doplňky na vánoční stůl.
Paní místostarostka V. Vnenčáková společně s kolegyněmi ze zastupitelstva Janou Kulhánkovu a
Blankou Kárníkovou vyrobily ještě značné množství dalších vánočních věnců a ozdob, které si můžete
zakoupit 1. 12. v rámci jarmarku. Výtěžek z tohoto prodeje potom půjde na potřeby mateřské školky
Hříbátka.
Mikulášská jezdecká akademie
Střední škola chovu koní a jezdectví pořádá tradiční akci s názvem Mikulášská jezdecká akademie.
Akce se uskuteční ve středu 6. 12. od 13 hodin ve školní jízdárně. Studenti, resp. hlavně studentky
jednotlivých ročníků pro vás připraví jezdecké ukázky a soutěže. Všichni občané našich obcí jsou
srdečně zváni.
Advent ve Wroclavi
SŠCHKJ spoluorganizuje zájezd v adventním období do krásného polského města Wroclavi. Akce se
koná v pondělí 11. 12. 2017, odjezd bude v 5 hodin a návrat po 21. hodině. Na programu bude
prohlídka města a vánoční trhy. Cena zájezdu se bude pohybovat od 630 korun níže, dle počtu
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platících účastníků. Ještě zbývají volná místa a tak se obratem můžete hlásit u paní Mgr. Z. Svatoňové
na telefonu 721 224 597 či mailem: zastupce.kladrubynl@seznam.cz.
Vánoční balíčky
I v letošním roce pro vás rády připraví paní prodavačky Jitka Vančurová a Marcela Samšiňáková
z Coopu v Kladrubech nad Labem vánoční balíčky dle vašeho přání. Nejčastěji připravují potravinové
balíčky v cenové hladině 300 – 600,- Kč, ale balíčky mohou být i levnější či dražší, další mohou být
zaměřeny třeba na kosmetické zboží. Na webových stránkách Coopu (www.coop.cz) lze najít aktuální
nabídku či předvánoční slevy. V naší prodejně si také budete moci předem objednat veky, vánočky či
různé druhy salátů pro štědrovečerní stůl.
Prodejní doba kolem svátků bude následující: sobota 23. 12. (7.00 – 14.00), neděle 24. 12. (7.00 –
10), pondělí a úterý 25. a 26. 12. bude zavřeno, středa až pátek bude otevřeno dle běžné pracovní
doby, v sobotu 30. 12. (7.00 – 14.00) a v neděli 31. 12. (7.00 – 10).
Zimní prohlídka NH
Národní hřebčín připravil na úterý a středu 26. a 27. prosince prohlídky hřebčína, a to pod názvem
Zimní království starokladrubských koní. Pro děti budou připravené také tvůrčí dílničky. Kdo budete
mít čas a chuť, můžete se zúčastnit komentovaných prohlídek (více info na www.nhkladruby.cz).
Svezení na ponících
JS Vasury Kolesa organizuje v úterý 26. prosince vánoční jízdu pro děti na ponících. Akce se koná od
13 hodin v areálu stájí. Přihlášky či bližší informace na telefonu 602 554 599 u Pavlíny Sůrové.
Kladrubský silvestr
Stejně jako v minulém roce plánuje firma pana Rusína oslavu Silvestra a vepřové hody v Císařském
hostinci v Kladrubech nad Labem. Akce se uskuteční v neděli 31. prosince od 19 hod. K tanci a
poslechu bude hrát živá hudba Hand in Black. Cena vstupenky je 500 Kč a v ceně je vstup na
silvestrovskou oslavu, vepřové pochoutky a půlnoční přípitek. Vstupenky je možné zakoupit již nyní
v Císařském hostinci. Můžete se těšit na bohatý program. Případné dotazy vám rádi zodpoví na tel. č.
774074357.
Audit
V úterý 31. října 2017 proběhl na Obecním úřadu v Kladrubech nad Labem pravidelný audit, který
realizuje Pardubický krajský úřad, oddělení přezkumu. Tato kontrola je zaměřena nejenom na
účetnictví, ale i hospodářskou a evidenční činnost, kontrolu smluv, dokladů a mnoho dalšího,
v podstatě se dá říci, že je namátkově zkontrolováno téměř všechno. Stejně jako v předchozích letech
dopadla kontrola výborně a výrok zněl – bez připomínek. Velký dík patří paní účetní a hospodářce
Haně Kvochové a paní místostarostce Věře Vnenčákové.
Toto je také vhodná příležitost k poděkování paní Kvochové za její několikaletou svědomitou činnost
na našem obecním úřadu. Vždy měla všechny doklady v pořádku a pečlivě je připravovala, vyřizovala
a zakládala. Zároveň účtovala i složité dotace a realizovala jiné náročné administrativní úkony. I k této
činnosti musí být nadání. Od 1. 1. 2018 nastupuje na nové místo. Nechť se jí v nové práci daří a je
spokojená. Vážená paní Kvochová, milá Haničko, díky za předchozí milou a odbornou spolupráci ☺.
Výběrové řízení
Ještě o týden prodlužujeme termín u výběrového řízení na účetní a administrativní pracovnici na OÚ
do Kladrub n. L. a to do pondělí 4. 12. 2017. V mezičase se nám několik zájemkyň přihlásilo, ale
stěžejní prací je skutečně účetnictví a dnes již opravdu značně náročná evidenční a hospodářská
agenda. Podrobné informace naleznete na webových stránkách obce www.kladrubynadlabem.cz.
Kanalizace
V Komárově a v Kolesách probíhá budování kanalizace. V Komárově jsou od minulého týdne umístěny
semafory na dobu nezbytně nutnou pro opravu silnice – betonování, frézování a asfaltování. V týdnu
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od 27. 11. bude probíhat právě frézování a přijede také tzv. finišér. Přibližně jeden týden bude u
některých vjezdů na zahrady a dvory problém se dostat dovnitř či ven. Prosíme proto občany, kterých
se to bude týkat (na pravé straně silnice směrem na Újezd), aby si auta zaparkovali tam, odkud budou
moci bez obtíží vyjet. Oprava silnice po umístění kanalizace do tělesa silnice je nařízena v tomto
období správou a údržbou silnic, aby bylo možné přes zimu silnici udržovat v bezpečném stavu.
Obecní knihovna
V měsíci prosinci si můžete zapůjčit další zajímavé knihy v naší obecní knihovně v Kladrubech n. L..
Koneckonců dlouhé zimní měsíce jsou pro večerní čtení pěkných knih jako stvořené. Pro pořádek si
sdělíme, kdy bude knihovna otevřena či zavřena. Zavřena bude 30. 11. a 28. 12., otevřena ve čtvrtky
7., 14. a 21. prosince mezi 15. – 17. hodinou ☺.
Kytice na 28. 10.
V sobotu 28. 10. byl připomínán státní svátek, kdy před 99 lety vznikla Československá republika.
V příštím roce budeme slavit kulaté výročí. Z iniciativy manželů Hatašových zakoupila obec tři kytice,
které byly postupně položeny k pomníkům v Komárově, v Kolesách a v Bílé Vchynici. Zde všude mají
někteří naši spoluobčané své blízké, kteří položili životy v první či později ve druhé světové válce.
V příštím roce stého výročí bychom rádi zakoupili pěkné věnce a důstojně tak uctili památku našich
odvážných předků.
Vítání občánků
Poslední vítání občánků se konalo v květnu roku 2015. Od té doby se ve všech čtyřech našich obcích
narodilo pouze 11 dětí, z toho 1 v Komárově, 1 v Bílých Vchynicích a 9 v Kladrubech nad Labem.
Aktuální vítání občánků proběhlo v neděli 19. listopadu na Obecním úřadu v Kladrubech nad Labem,
na jeho přípravě se významnou měrou podílela paní místostarostka Věra Vnenčáková a paní radní
Marie Sládková. V doprovodném programu vystoupily děti z mateřské školky Hříbátka pod vedením
paní ředitelky Marcely Ženaté. Všechny „vítané“ děti obdržely od obecního úřadu dárečky a květiny a
rodiče se zapsali do pamětních knih, kde již řadu let vytváří krásné pamětní listy paní malířka Jarmilka
Jiravová.
Činnost obce v roce 2017
V průběhu roku 2017 se uskutečnilo 11 zasedání zastupitelstva a ještě jedno bude v prosinci, rada
obce zasedala 7x. Kontrolní a finanční komise pracovaly dle pokynů a potřeb a prováděly kontrolu
materiálů či tvorbu potřebných podkladů. Velmi aktivní byla kulturní komise, která zorganizovala
mnoho akcí hlavně pro děti a její někteří členové pravidelně docházeli gratulovat našim jubilantům.
Nejvíce práce v letošním roce spotřebovala příprava a zahájení výstavby kanalizace v obcích Kolesa a
Komárov. Výstavba kanalizace probíhá od 1. 8. 2017. Od té doby se konají každých 14 dní kontrolní
dny za přítomnosti investora, zhotovitele, TDI, BOZP, projektantů a dle potřeby dalších specialistů.
V průběhu roku je zpracováván návrh nového územního plánu, který se následně bude projednávat
v první polovině příštího roku. Obec podpořila tvorbu Strategického plánu rozvoje obce, bez kterého
nelze čerpat některé dotační prostředky. S jednotlivými občany průběžně sepisuje nové smlouvy na
pronájem hřbitovních míst.
V letošním roce jsme realizovali:
Kladruby nad Labem:
-

nové dopravní značky u komunikací, které patří obci
částečná jarní oprava obecních silnic během oprav silnic SUS
pokácení vybraných lip směrem na Semín
čištění kanalizace pod hlavní silnicí a pod zahradami za starým obecním úřadem
znovuotevření knihovny v Kladrubech n. L. v budově MŠ
nové herní a cvičební prvky na dětském hřišti
položení zatravňovacích dlaždic na obecním pozemku u obecního úřadu
hasiči – nákup staršího auta T 815 a nákup nové nádrže na toto auto
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-

nákup 2 hasičských dýchacích přístrojů
drobné opravy na ČOV
doplnění vánoční výzdoby

Kolesa
-

budování kanalizace v obci
oprava márnice a hřbitovní zdi
průklest a vyčištění sádku směrem na Kladruby n. L.
odstranění dvou lip ve středu obce na základě jejich poničení povětrnostními podmínkami
nový kontejner na plast
doplnění vánočního osvětlení

Komárov
-

dokončení převodu zastávky včetně pozemku do majetku obce
budování kanalizace
celé nové dětské hřiště
doplnění hromosvodů na novou střechu bývalého OÚ v Komárově
doplnění nové vánoční výzdoby

Bílé Vchynice
-

druhá etapa výměny veřejného osvětlení
doplnění druhého radaru směrem od Tetova
doplnění dvou herních a cvičebních prvků na dětské hřiště
oprava zastávky
oprava kabelů u bývalého OÚ z důvodu pádu a poškození kořeny smrků
doplnění vánoční výzdoby

Účast na setkání obcí s názvem Kladruby v Kladrubech u Stříbra
Účast na setkání obcí a měst Pardubického kraje v Zakarpatí – v Perečině a Tuřích Remetách
Návštěva pana starosty a zastupitelů městečka Tuří Remety v Kladrubech nad Labem
Výstava fotografií koní Šárky Weinhauerové
Nové informační nástěnky v Komárově a v Bílých Vchynicích a dále na hřbitovech v Kladrubech n. L. a
v Kolesách, realizace domovních čísel v podkově
Akce 2017:
Vernisáž výstavy a beseda o Opatovickém kanálu a Kladrubském napaječi s A. Vondrkou, dětský
maškarní ples, hasičský ples, jarní a podzimní brigády na úklid obcí, svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu, jarní floristika, návštěva zámku Slatiňany pro občany našich obcí, besedy o
UNESCO, hasičská soutěž – Memoriál Františka Doubravy, návštěva obce Selmice, slavnostní
otevření dětského hřiště v Komárově, beseda s Jiřím Kocmanem, halloween v Bílých Vchynicích,
vítání občánků, předvánoční floristický kurz, rozsvěcení vánočního stromku, vánoční jarmark,
adventní koncert, mikulášská nadílka, novoroční koncert
Uzavření ordinací přes svátky
Ordinace paní MUDr. Dany Luňákové v Řečanech n. L. bude uzavřena 8. 12. z důvodů semináře a mezi
svátky 27. – 29. 12. Ordinace paní MUDr. Jany Černé v Agře v Přelouči bude uzavřena v pátek 22. 12.
a mezi svátky 27. – 29. 12. 2017.
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